
ДОИЛНИ ЗАЛИ
  И КОМПОНЕНТИ2017



                              ВЪРТЯЩА    ДОИЛНА   ИНСТАЛАЦИЯ

АГРОМАСТЕРС проектира и произвежда съвременни въртящи 
доилни системи за овце и кози.Те се състоят от 36, 48 и 72 
доилни места. Тежката конструкция на ротационната платформа 
дава стабилност на цялата система.Противо - хлъзгащия под 
осигурява безопасна среда на животните.

Доилната система се контролира от централна електрическа 
кутия, въртенето на платформата се извършва чрез инвертор.

Въртящата зала  за доене се придружава от индивидуално  
заключване на главата,индивидуално хранене и рампа за вход и 
изход.Системата е изградена изцяло от неръждаема стомана, 
стъклени приемници, измиваща система, тръби от неръждаема 
стомана, миеща машина,  корито за промиване и 150 куб.см. 
млечни колектори.

Функционирането на системата за доене се контролира от 
централна електрическа  кутия, авъртящата  платформа се  
контролира от инвертор.
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Хранителна системаВъртяща сърцевина

                              ВЪРТЯЩА    ДОИЛНА   ИНСТАЛАЦИЯ



Agromasters Ltd

Системата на Aгромастерс предлага бърз и ефективен 
методна   доене  и  е  предназначена  към 
производителите на мляко с голям брой кози или овце. 
Цялата система се състои  само от горещо 
поцинкована или неръждаема стомана от високо   
качество.

Действието на доилната система се основава на 
подвижна платформа, която се повдига автоматично 
след края на доенето, което позволява едновременно 
освобождаване на животните.

Системата с бърз изходпредотвратява притискането и 
бутането между животните при излизане след 
приключване на доенето. Нашите доилни зали са 
оборудвани винаги със съответните вакуумни помпи.

   ДОИЛНА     ИНСТАЛАЦИЯ   С  БЪРЗ  ИЗХОД
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 ДОИЛНА     ИНСТАЛАЦИЯ   С  БЪРЗ  ИЗХОД

Бързо излизане серия (24 животни)

„Хектор“ Терминал връзка II

Посейдон“ измиваща система II
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ДОИЛНА СИСТЕМА НА ПЛАТФОРМА

* Бързо излизане в линия
* Размери на платформата =10.80 m * 2.50 m
* Височина  на платформата = 3.60 m
* Покрив на платформата покрит с 
   поцинкована ламарина
* Навес за дояча= 10.20 m * 1.00 m
* Хидравлична инсталация – да
* Тегло на цялата платформа = 3.5 тона
* Платформата е оборудвана с 8 колела
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 ДОИЛНА СИСТЕМА НА ПЛАТФОРМА



 КРАЙНИ ВРЪЗКИ 
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           ХЕКТОР КРАЙНИ  ВРЪЗКИI
* Стъклен приемник 30 л. с части от
   неръждаема стомана
* Санитарен филтър 9 л.
* Доилна помпа от неръждаема 
  стомана 0,75 Hp
* Млечна помпа с контролна връзка
* Вакуум
* Щипка със скоба 13/24
* Подвижни части
* Каучукови колена и муфи

„Хектор“ Терминална връзка -30л комплект

„Хектор“ Терминална връзка -50л комплект



Измиващите системи „Джетърс“  и „Тритон“  са продукти  с високо качество, изработени 
от„Агромастерс“, които почистват и дезинфекцират  ефективно доилния апарат след  доенето 
на кравите.

Специално разработената от неръждаема стомана поставка осигурява бързо и точно 
поставяне на млечната връзка с минимално огъване.

Камерата от неръждаема стомана създава  завихряне на водата по време на миенето
и допринася за оптимално измиване (вътрешно и външно)
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 „ДЖЕТЪРС“ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

„Тритон II Джетърс“ измиваща система  



МЛЕЧНИ ВРЪЗКИ И МЛЕЧНИ КОЛЕКТОРИ 

 

Стабилните доилни връзки на „Агромастерс” допринасят  за абсолютен контрол на млеконадоя и 
предлагат бързо и ефективно доене. Чашките в  комбинация със силиконов чорап са практични, 
хигиенични и лесно се почистват.

Диапазонът от доилни връзки за овце и кози е в състояние да отговори на изискванията на всеки 
животновъд.

Дизайнът на „Aгромастерс“ позволява да се изработят висококачествени млечни колектори от 
неръждаема стомана за овце и кози.
Кръглата форма на колекторите „ Одисей и „Херкулес“ и тяхната широка повърхност допринасят за 
максимален поток от мляко.Качествената неръждаема стомана и уникалния механизъм на 
колектора предлагат превъзходни  възможности.

 Одисей“ 150 гр 
  за овце и кози

„Херкулес“ 140гр 
         за кози Неръждаема стомана

„Артемис“ доилен колектор

„Атина“ доилен колектор

„Хера“ доилен колектор

          „Немезис“
 автоматичен клапан 
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 МИЕЩИ ВРЪЗКИ

„Посейдон“ измиваща връзка II

„Посейдон“ измиваща връзка I

„Посейдон“ измиваща система 

  Предлага усъвършенствани решения за 
измиване на малки и големи по мащаб 
доилни зали. Контролира доенето и миещия 
процес в доилната зала чрез един-единствен 
бутон (измиване - 0 - доене).

   Предлагат се с 2 или 4 миещи програми и 4 
различни етапи /програма за цялостно 
управление на цикъл на измиване. 

   Големият екран на програматора позволява 
наблюдението на всички етапи от цикъла на 
измиване (етапи, програми, общо 
времетраене на процеса на измиване). 
Освен това можем да направим промени в 
съществуващата програма чрез моментно 
въвеждане от менюто.

   Посейдон I е оборудван с пластмасов съд 
за ръчно дозиране на измиващия препарат.
Посейдон II е оборудван с 2 изтласкващи 
помпи  за автоматично приемане на 
измиващия препарат, посочване на 
температурата на водата по време на цикъла 
на миене и автоматично подгряване на вода.

   Корпусът е изработен от висококачествена 
неръждаема стомана (произведени в нашата 
фабрика), което предлага оптимална 
сигурност и защита. 
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СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ПУЛСАЦИЯТА 

 

 Електронните пулсатори предлагат превъзходни експлоатационни характеристики, 
пулсация с отлична вакуум стабилност. 

Специално предназначени да сведат до минимум загубата на вакуум и за ниска 
консумация на енергия. Напълно затворени, за да се осигури пълна защита срещу влага 
и влажност.

ПУЛСАТОРИ  

agromasters NT 24

.
Звеното „Зевс“  уредът за контрол на пулсацията е в 
състояние да осигурява мощност до максимум 24 
електронни пулсации. 

Идеален е за различни групи. Контролерът е защитен 
срещу мрежово напрежение, ударни вълни. 
Оборудван е с дисплей за проверка на функциите и 
конфигурацията. 

Потребителят може да избере 8 различни комбинации 
и съотношения за пулсация.

Корпусът е изработен от неръждаема стомана и 
алуминий, който предлага оптимално запазване и 
осигурява трайна устойчивост при тежки условия на 
работа.
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Агромастерс въвежда новата система Хермес ACR. Надеждни и усъвършенствани решения 
за автоматично освобождаване на доилната единица от кравите, овце и кози с точност, 
когато обемът на млякото падне под предварително конфигуриран процент. 

Системата може значително да увеличи производителността на дойна крава. Съчетаването 
на Хермес ACR контролери във всякакъв вид доилна система може да помогне за 
поддържането на качеството на млякото и увеличаване ефективността на доене. Освен 
това тя може да намали драстично ветеринарните проблеми, които обикновено се 
предизвикват от предояване.

АВТОМАТИЗАЦИЯ   

             „Хермес“ 
контролер за автоматично    



ВАКУУМНИ РЕГУЛАТОРИ И ДАТЧИЦИ

ВАКУУМ ПОМПИ  

Вакуум помпите задвижвани от ремък представляват сърцето на доилната система.  Агромастерс 
предлага широк избор от вакуумни помпи от 250 до 3300 литра.

Тиха работа. Динамично движещите се части са балансираните, което води до изключително 
тиха и гладка работа на помпата.

Стабилна конструкция. Масивното тяло на помпата е изработено от химически устойчив чугун, 
което го прави издръжлив на всякакви условия на работа.

Датчик за вакуум

      „Хармония“ 
вакуумен регулатор
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Мегавац вакуум помпа



Линията за хранене на „Агромастерс“ е изработена от стабилни материали. Овцете или козите могат да 
бъдат разположени и от двете страни, така че времето за хранене се намалява значително.

Подът на линията за хранене се състои от твърда пластмаса, за която се захващат ролките на 
лентата.Движението на лентата се настройва според количеството на храната, която е поставена 
(инвертор).

 Инсталираната фотоклетка дава възможност да са следи операцията по лентата за хранене . След 
завършване  на нейния  маршрут се връща в първоначалното си положение. Дължината на лентата за 
хранене варира в зависимост от дължината на сградата

ЛИНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ 
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www.agromasters.gr
e-mail: info@agromasters.gr

офис: Esopou 22, 54627, Солун, Гърция 
тел:  +30 2310 520820 , 550992

факс: +30 2310 518874

Фабрика: Korifi , 59300 Imathia, Гърция 
Tel:  +30 23330 41123

ЗА КОМПАНИЯТА   

Агромастерс е водеща производствена компания в областта на оборудването за 
животновъдството. Основана е през 1978 г. от  Хараламбос Балтатзис

Нашата широка гама от продукти включва доилни системи за крави, овце и кози, широк 
диапазон доилни компоненти, резервоари (вани) за охлаждане на мляко, системи за 
съхранение на оборски тор, и друго оборудване .

Нашата компания е специализирана в CAD проектиране, производство и механична 
обработка на стомана и неръждаема стомана, производство, търговия и монтаж.

Производствената база на Агромастерс е разположена на 5000 кв. м. Всички наши продукти 
са произведени и доставени на пазара при строг контрол на качеството.

офис: ”Константин Величков“ №57, вх.Б,  
София, България

Тел:   02/929 25 63   
Факс:   02/929 11 51

email:  agroma@abv.bg


